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RESUMO 

 

A rede de atenção primária em saúde é um campo de prática potencial e necessária, na qual os 

vários cursos de graduação em saúde devem inserir seus estudantes. A presente pesquisa 

investiga os benefícios dos cenários de prática na formação acadêmica dos alunos de 

graduação PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde) do município de 

Fortaleza. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal. A coleta de dados foi 

realizada através de questionário semiestruturado contendo itens de caracterização do aluno, 

avaliação do Programa e da preceptoria, avaliação do processo ensino-aprendizagem e 

principais dificuldades durante sua vivência nas Unidades de Atenção Primária em Saúde 

(UAPS). A amostra contou com 111 indivíduos, sendo 73,63% dos participantes do sexo 

feminino e com prevalência do curso de Enfermagem. Mais de 95% dos alunos consideram-se 

satisfeitos com o Programa e afirmaram que os preceptores contribuíram na sua formação, 

assim como 84,7% afirmaram que estes influenciaram na escolha da rede pública e da pós-

graduação como áreas para desenvolver suas atividades. A falta de organização de serviços foi 

a maior dificuldade enfrentada durante as atividades. A postura profissional e o conhecimento 

técnico foram as competências mais importantes para um preceptor na visão do aluno e o 

aprender a conhecer foi um dos princípios mais trabalhados durante o PET-Saúde, 

correspondendo a 33,6%. Percebe-se que o PET-Saúde é um cenário de prática que 

proporciona o desenvolvimento de um aprendizado significativo para os estudantes da área da 

saúde, ou seja que o PET-Saúde tem a capacidade de auxiliar às Universidades na formação 

de profissionais competentes e mais bem preparados para intervir na realidade da atenção 

básica. 

 

Palavras-chave: Educação Superior. Preceptoria. Estratégia Saúde da Família. 



 

ABSTRACT 

 

The primary health care network is a potential and necessary field of practice in which the 

various health undergraduate courses should insert their students. The present research 

investigates the benefits of the practice scenarios in the college education of undergraduate 

students participating in PET-Health (Education by Work for Health Program) in the city of 

Fortaleza. It is a quantitative, descriptive and cross-sectional study. Data collection was done 

through a semi structured questionnaire containing student characterization items, evaluation 

of the Program and the preceptor, evaluation of the teaching-learning process and main 

difficulties during their experience in the Primary Health Care Units (PHCU). The sample had 

111 individuals, being 73.63% of female participants and with prevalence of the nursing 

course. More than 95% of students consider themselves satisfied with the Program and stated 

that preceptors contributed in their formation, as well as 84.7% stated that they influenced the 

choice of the public network and postgraduate as areas to develop their activities. The lack of 

service organization was the greatest difficulty faced during the activities. Professional 

posture and technical knowledge were the most important competences for a preceptor in the 

student's vision and learning to know was one of the most worked principles during PET-

Health, corresponding to 33.6%. It is noticed that the PET-Health is a practice scenario that 

provides the development of a significant learning for the students of the health area, that is to 

say that the PET-Health has the capacity to assist the Universities in the formation of 

competent professionals and better prepared to intervene in the reality of basic care. 

 

Keywords: Education Higher. Preceptorship. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, acompanhamos o processo de transição de uma prática de 

saúde excludente para uma prática voltada para a promoção de saúde, dentro de uma visão 

onde a saúde não representa somente uma ausência de doença, mas uma teia multifatorial de 

variáveis que permeiam as condições básicas de subsistência como lazer, moradia, trabalho e 

alimentação (JUNQUEIRA, 2007).  

No centro dessas mudanças, surgiu o Programa Saúde da Família (PSF) que foi 

implantado pelo Ministério da Saúde (MS) em todo o país a partir de 1994 e que, alguns anos 

depois, passou a ser chamado de Estratégia Saúde da Família (ESF). Esse modelo, entretanto, 

trouxe consigo, além da substituição do modelo de assistência vigente no País, centrado, até 

então, na doença e na medicalização da sociedade, a exigência de um profissional de saúde 

com formação mais adequada às realidades sociais (FINCO, 2011).  

Nesse sentido, esse profissional deverá ter uma visão mais humanista do paciente, 

e aprenderá a desenvolver ações em saúde baseado no respeito aos outros, na diversidade 

cultural, nos direitos humanos e na democracia (DAMO, 2011).  

Como estratégia para a formação deste profissional surgiu a Política de Educação 

e Desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde (SUS) cuja proposta de educação 

permanente pressupõe a realização do encontro entre o mundo da formação e o mundo do 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho. Este encontro tem como referência as necessidades de saúde das populações, a 

gestão local dos serviços, e o controle social (BRASIL, 2004).  

Neste contexto de mudanças, é necessário o trabalho em conjunto entre 

instituições formadoras de profissionais e serviços de saúde, para o desenvolvimento de 

projetos visando a melhoria da formação dos alunos da área da saúde, como por exemplo, o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) (BRASIL, 2007, 2008).  

O Pró-Saúde é um programa onde se estimula uma reforma curricular nas 

instituições de ensino superior baseado em três pilares fundamentais: orientação teórica, a 

diversificação dos cenários de prática e uma nova orientação pedagógica.  

A orientação teórica procura assegurar uma abordagem integral do processo 

saúde-doença, não se limitando aos seus determinantes biológicos, mas ressaltando também 

os determinantes sociais desse processo (BRASIL, 2007).  

A partir da diversificação dos cenários de prática, com a inserção dos alunos nos 
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cenários de prática do SUS haverá, sem dúvida, maior aproximação dos alunos com as 

realidades sociais. No último fundamento, orientação pedagógica, a aplicação de novas 

metodologias de ensino estimulará o aluno a construir seu próprio conhecimento, não 

dependendo somente da figura do professor neste processo (BRASIL, 2007).  

Esse programa evidencia um redirecionamento no ensino, com revisão de 

conteúdos e de metodologias para se aproximar do modelo assistencial do SUS e da 

comunidade, enfatizando a necessidade de um trabalho interdisciplinar para consolidar o 

modelo de assistência nacional (BATISTA; GONÇALVES, 2011).  

Tomando como ponto de partida os cenários de prática e com a finalidade de 

incentivar a transformação das universidades e dos novos profissionais de saúde foi publicado 

a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802/08, regulamentado pela Portaria nº 421/2010, 

instituindo o PET-Saúde como ferramenta para construção desse profissional. Dentre os 

muitos objetivos a que este se propõe, está o de sensibilizar e preparar profissionais de saúde 

adequados para o enfrentamento das diferentes realidades da vida e dos sistemas de saúde.  

No PET-Saúde o graduando tem o preceptor como participante ativo no processo 

de ensino-aprendizagem, logo, este último deverá possuir determinadas competências, 

destaca-se que, especialmente no mundo do trabalho, todo “saber-fazer” é uma competência, 

porém uma competência pode ser mais complexa e estar articulada com conhecimentos 

teóricos. Tais competências possibilitarão ao preceptor integrar os conceitos e valores da 

escola e do trabalho, uma vez que este tem a função de ensinar, aconselhar, inspirar e 

influenciar no desenvolvimento dos futuros profissionais, muitas vezes servindo-lhes como 

exemplo e referencial para a futura vida profissional e formação ética (RODRIGUES, 2012).  

Segundo Delors (1998), a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver 

quatro aprendizagens fundamentais, também denominadas “pilares da educação”. Os quatro 

pilares da educação são conceitos de fundamento da educação baseados no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 

Jacques Delors. 

Estas aprendizagens fundamentais serão para cada indivíduo os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento através 

de diversos instrumentos; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de 

errar mesmo na busca de acertar; aprender a viver traz o desafio da convivência que apresenta 

o respeito a todos e o exercício de trabalhar em equipe como caminho do entendimento; e, 

finalmente, aprender a ser, que incentiva o papel do ser cidadão com responsabilidade pessoal, 

ético e reflexivo sobre situações diárias (DELORS, 1998). 
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Estas iniciativas de construção de um processo de ensino e aprendizagem crítico e 

reflexivo propiciam ao aluno (futuro profissional de saúde) a compreensão da ordem social 

onde está inserida sua prática profissional, e a formação de um agente de mudanças que a 

sociedade necessita (BURKE,1994).  

A rede pública se constitui, então, um local de reconhecida importância para a 

formação de profissionais com perfil mais adequado às necessidades do SUS. A inserção dos 

estudantes neste cenário de prática favorece a compreensão do processo saúde-doença em sua 

dimensão socioeconômica, cultural e sanitária. Desta forma, o compromisso social das 

instituições de ensino superior com a inserção precoce de universitários em diferentes espaços 

sociais é necessário à formação integral e prepara-os para a atuação profissional.  

 Em Fortaleza, durante a pesquisa, participaram do PET-Saúde três instituições de 

nível superior: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) e Universidade de Fortaleza (UNIFOR). As mesmas possuíam 158 alunos de 

graduação distribuídos em 30 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), terminologia 

utilizada no município de Fortaleza para descrever uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

(COGETS, 2014; FORTALEZA, 2014).  

 O comprometimento das universidades através da inserção destes alunos é de 

extrema importância para a efetivação do Programa, portanto é relevante avaliar o PET-Saúde 

na atenção básica. 

Com base no que foi relatado, a presente pesquisa investigou os cenários de 

prática na formação acadêmica dos graduandos inseridos no PET-Saúde nos serviços de saúde 

do município de Fortaleza. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar os cenários de prática na formação acadêmica dos alunos de graduação 

inseridos no PET-Saúde nos serviços de saúde do município de Fortaleza. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico dos acadêmicos inseridos no PET-Saúde;  

 Determinar o nível de satisfação dos acadêmicos com sua experiência nos cenários de 

prática; 

 Observar se a experiência nos cenários de prática influencia o aluno em suas futuras 

escolhas profissionais; 

 Identificar quais as dificuldades para a realização das atividades do PET-Saúde; 

 Identificar a relevância das competências necessárias para o exercício da preceptoria 

segundo a visão dos acadêmicos do PET-Saúde; 

 Observar os fundamentos da educação mais destacados durante o PET-Saúde. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização da pesquisa e coleta dos dados 

 

O presente estudo caracterizou-se como transversal e descritivo de 

abordagem quantitativa.  

O cenário do estudo foi o município de Fortaleza, capital do Ceará, que 

segundo Saldanha (2015), das 91 UAPS em funcionamento no ano de 2014, 30 

receberam o programa PET-Saúde, o que corresponde à 33,3% do total das UAPS.  

A coleta de dados foi realizada por um único pesquisador nos meses de 

outubro a dezembro de 2014 e os questionários foram distribuídos aos acadêmicos em 

visitas às UAPS em que ocorriam o PET-Saúde e nas ocasiões em que ocorreram as 

reuniões de grupos nas universidades (grupos de pesquisa e tutoria). 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado 

dividido em categorias de análise: perfil sociodemográfico, avaliação do PET-Saúde, 

avaliação da preceptoria, dificuldades do Programa e avaliação do processo ensino-

aprendizagem (Apêndice B). 

O universo da pesquisa correspondeu aos alunos em atuação no PET-Saúde 

nos serviços de saúde do município de Fortaleza nas três instituições de ensino UFC, 

UECE e UNIFOR (n=158) durante o período de outubro a dezembro de 2014. 

Os critérios de inclusão da pesquisa consistiram em estar atuando como 

bolsista do PET-Saúde na ESF por período, no mínimo, de seis meses. 

Os critérios de exclusão consistiram em estar atuando no programa por 

período menor que seis meses ou estar afastado por licença médica ou motivos 

relacionados à própria Universidade. 

Para testar o instrumento da pesquisa e possíveis dificuldades de 

compreensão das perguntas foi realizado um estudo piloto com aplicação do 

questionário em uma amostra de 10% do grupo em estudo, sendo esta descartada da 

amostra final. 

 

3.2. Cálculo amostral 

 

Baseado na população necessária de alunos (n=158) foi estimado avaliar um 

total de 111 alunos a fim de obter uma amostra que represente 95% de confiança a 
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população estudada, considerando um valor de proporção (p) de 50%, sendo 

considerado o erro amostral de 5%. Os alunos foram selecionados por meio de 

amostragem aleatória simples.   

Tamanho da amostra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

3.3. Análise estatística 

 

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel e exportados para o software 

de análise estatística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para 

Windows no qual todas as análises foram realizadas considerando uma confiança de 

95%. 

Os dados qualitativos nominais foram expressos em forma de frequência 

absoluta e percentual e analisados por meio do teste do qui-quadrado. Os dados 

quantitativos foram expressos em forma de média ± desvio padrão. 

 

3.4. Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi encaminhada a Plataforma Brasil e submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, tendo o protocolo de 

aprovação Nº 751.292 (Anexo A). Os sujeitos da pesquisa foram submetidos à pesquisa 

somente após autorização dos mesmos, com assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). 
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Gráfico 1 - Frequência percentual dos bolsistas do PET-Saúde segundo o curso de graduação 

do município de Fortaleza. Fortaleza, 2014. 

4 RESULTADOS 

 

4.1. Perfil sociodemográfico 

 

Participaram da pesquisa 111 graduandos, sendo 73,63% (n=81) do sexo feminino 

e 26,36% (n=30) do sexo masculino. A idade média da amostra foi de 23.5±3.7. Quanto à 

instituição de ensino, 23,63% (n=26) eram estudantes da UFC, 33,63% (n= 37) da UNIFOR e 

43,63% (n=48) da UECE.  

No que diz respeito ao curso de graduação, responderam ao questionário 22 

alunos do curso de Enfermagem, 18 alunos do curso de Medicina, 13 alunos de Serviço 

Social, 15 alunos da Psicologia, 10 alunos da Nutrição, 8 alunos de Odontologia, 7 alunos de 

Fisioterapia, 4 alunos de Medicina Veterinária, 4 alunos de Terapia Ocupacional, 3 estudantes 

de Farmácia, 2 estudantes de Ciências Biológicas e, por fim, 5 alunos de Educação física.  

Fonte: Autor próprio (2015). 

 

Em relação ao semestre da graduação em que iniciaram sua participação no PET- 

Saúde, os alunos cursavam entre o 2º e o 11º período de graduação, com maior prevalência 

dos 6º e 8º períodos, ambos com 21,6% (n=24), seguido do 9º, 7º e 5º semestre, com 15,3% 

(n=17), 13,5% (n=15) e 10,8% (n=12), respectivamente. 

 

4.2. Avaliação da satisfação com o PET-Saúde e da contribuição do preceptor na 

formação acadêmica  

 

Os graduandos avaliaram a sua satisfação com o programa PET-Saúde, onde 

48,6% (n=54) consideram-se satisfeitos de modo excelente e 46,8% (n=52) de modo bom, 
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enquanto somente 4,5% (n=5) consideram-se satisfeitos de modo regular com a realização do 

Programa (Tabela 1).  

Quando questionados acerca da contribuição do preceptor para a sua formação 

acadêmica através das atividades do PET-Saúde, 95,5% dos acadêmicos afirmaram que estes 

influenciaram na sua formação, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Frequência absoluta e percentual do perfil de satisfação dos alunos do PET-Saúde e 

da contribuição do preceptor para a formação acadêmica. Fortaleza, 2014. 

Satisfação com o PET-Saúde n % 

Regular 5 4,5 

Bom 52 46,8 

Excelente 54 48,6 

Preceptor contribuiu para formação n % 

Não 5 4,5 

Sim 106 95,5 

Fonte: Autor próprio (2015). 

 

4.3. Identificação das áreas de interesse para atuação profissional e influência do 

PET-Saúde em tal decisão 

 

Os discentes foram questionados quais as áreas de interesse para atuação 

profissional após a conclusão da graduação e se havia influência da experiência no PET-Saúde 

para essa decisão. Conforme pode ser observado na Tabela 2 a rede pública e a pós-graduação 

foram as áreas de maior interesse (n=78 e n=64, respectivamente), sendo que a maioria dos 

graduandos responderam que a experiência no PET-Saúde influenciou essa escolha 

profissional, seja de forma parcial ou total. 

 

Tabela 2 - Frequência absoluta e percentual da área de interesse para atuação profissional e 

influência do PET-Saúde em tal decisão. Fortaleza, 2014. 

Área de interesse n % 

Docência 25 22,5 

Pós-graduação 64 57,7 

Rede privada 27 24,3 

Rede pública 78 70,3 

Influência do PET-Saúde em tal decisão n % 

Não 17 15,3 

Parcialmente 76 68,5 

Totalmente 18 16,2 

Fonte: Autor próprio (2015). 
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4.4. Dificuldades encontradas durante a realização das atividades do PET-Saúde 

 

Os graduandos foram questionados a respeito das dificuldades encontradas 

durante as atividades do PET-Saúde. Como pode ser observado, a organização de serviços 

(horário dos demais profissionais, desinteresse por parte da unidade pelos trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos, integração dos demais profissionais) foi a maior dificuldade 

enfrentada com 55,0% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Frequência absoluta e percentual das dificuldades no exercício das atividades do 

PET-Saúde do município de Fortaleza. Fortaleza, 2014. 

Dificuldades n % p-Valor* 

Estrutura física 38 34,2 

<0.001 Organização serviços 61 55,0 

Relacionamento com preceptor 12 10,8 

*Teste qui-quadrado. 
Fonte: Autor próprio (2015). 
 

4.5. Relevância das competências necessárias para o exercício da preceptoria na visão 

do acadêmico 

 

A Tabela 4 traz as competências (conjunto de habilidades e atitudes) necessárias 

para o exercício da preceptoria, isto é, consideradas relevantes na visão dos alunos.  

No presente estudo, a postura profissional e o conhecimento técnico foram as 

competências mais importantes para um preceptor na visão do aluno em relação às demais 

competências (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Frequência absoluta e percentual das competências importantes para um preceptor 

segundo alunos do PET-Saúde do município de Fortaleza. Fortaleza, 2014.  

Competências n % p-Valor* 

Conhecimento técnico 22 20,0 

<0.001 

Criatividade 3 2,7 

Motivador 13 11,8 

Capacidade Comunicação 11 10,0 

Liderança 18 16,4 

Dinamismo 3 2,7 

Postura profissional 29 26,4 

Postura humanitária 9 8,2 

Confiabilidade 2 1,8  

Agregador 0 0,0  

*Teste qui-quadrado.  
Fonte: Autor próprio (2015). 
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4.6.  Relato dos fundamentos da educação mais vivenciados no PET-Saúde 

 

Foi solicitado que os alunos indicassem o fundamento da educação mais 

explorado durante o processo ensino-aprendizagem da preceptoria do PET-Saúde. 

Conforme a Tabela 5, dos 111 alunos avaliados, 37 (33,6%) acreditam que o 

fundamento mais explorado foi o “Aprender a conhecer”. Para 31 (28,2%) o fundamento 

“Aprender a fazer” foi o mais observado. O “Aprender a viver” foi o mais explorado para 26 

(22,7%) alunos, enquanto o “Aprender a ser” foi mais explorado para 17 (15,5%) discentes. 

 

Tabela 5 - Frequência absoluta e percentual dos fundamentos da educação estimulados pelo 

preceptor segundo alunos do PET-Saúde. Fortaleza, 2014. 

Fundamento da educação n % p-Valor* 

Aprender a conhecer 37 33,6 

0.014 
Aprender a fazer 31 28,2 

Aprender a viver 25 22,7 

Aprender a ser 17 15,5 

*Teste qui-quadrado.  
Fonte: Autor próprio (2015). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A análise do perfil sociodemográfico revela a prevalência do sexo feminino nos 

cursos de graduação inseridos no PET-Saúde, ou seja a feminilização das profissões da saúde, 

que corresponde ao “Aumento do peso relativo do sexo feminino na composição da mão de 

obra em um determinado tipo de ocupação.” (YANNOULAS, 2011, p. 283). Esse fenômeno 

ocorre em virtude da feminização de algumas profissões, isto é, as transformações que 

ocorrem em determinadas épocas ou culturas e determinam que uma profissão tenha sua 

imagem e seu significado remetido ao feminino.  

A feminilização vista neste estudo corrobora com o que afirmava Matos et al. 

(2013) em seu trabalho, onde a tendência à predominância do sexo feminino nas profissões da 

área da saúde é um fato observado em outras cidades do Brasil e também no restante do 

globo, uma vez que o predomínio de mulheres é umas das principais características de todo o 

setor da saúde mundial, entretanto, na enfermagem é um processo antigo quando comparado a 

outras profissões (BRITO, et al., 2016).  

A variedade de cursos presente no Gráfico 1 mostra que o PET-Saúde possui os 

atores sociais para que haja formação interdisciplinar. Vale ressaltar que:  

O saber interdisciplinar propicia, ao profissional de 

saúde, condições de perceber o homem como um 

todo, estimulando-o a desenvolver uma visão profissional que 

transcenda a especificidade do seu saber, no sentido de facilitar a 

compreensão das implicações sociais, decorrentes da sua prática, para 

que esta possa se transformar realmente num produto 

coletivo eficaz. Essa visão contribui para a pulverização da hegemonia 

de determinados saberes sobre outros, como no caso do saber médico, 

altamente valorizado dentro de uma concepção biológica do 

processo saúde-doença. (GOMES 1997, apud SANTOS; CUTOLO, 

2003, p. 72). 

 

Logo, a interação entre graduandos de diferentes cursos de Ciências da Saúde, 

com profissionais do sistema e com a população assistida pelo SUS proporciona o 

intercâmbio de saberes e conhecimentos entre os diferentes cursos da universidade. Nessa 

perspectiva, o Programa se mostra um instrumento válido às instituições de ensino superior 

para promover o perfil de profissionais de saúde voltados às demandas sociais (PEREIRA et 

al., 2015).  

A satisfação é o resultado da avaliação que o indivíduo tem sobre as suas 

experiências, sendo uma emoção positiva de bem-estar. A satisfação é um estado de emoção 
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que pode ser influenciado por fatores internos e externos, tais fatores podem levar a satisfação 

(alegria) como também a insatisfação (desprazer, sofrimento) (LOCKE, 1969). 

Diante disso, pode-se refletir que o resultado exibido nessa pesquisa em que 

95,5% dos alunos estavam satisfeitos ocorreu pelo fato de conhecer na prática, um dos 

campos de atuação profissional, bem como a experiência com o Programa, podem ter 

influenciado esse resultado. 

Entretanto, como não foi objeto de estudo desse trabalho identificar esses fatores 

causais fica difícil determinar o que teria contribuído para tal satisfação dos alunos em relação 

ao PET-Saúde.  

Tal fato reitera o que Neumann e Miranda (2012) relataram em seus estudos, onde 

seus entrevistados além da satisfação com o projeto, expressaram que esta se devia a 

satisfação de entrar em contato com o “trabalho”, permitindo a visão integral de ser humano 

que esse contato propicia e leva o aluno a gostar e a ressignificar as disciplinas biológicas a 

serem estudadas.  

O preceptor tem papel fundamental na formação do graduando, já que o mesmo 

contribui na apropriação, por parte dos estudantes, de competências para a vida profissional, 

incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes (BARRETO et al., 2011). Ele deve ser o 

responsável por estreitar a distância entre a teoria e a prática na formação dos estudantes de 

graduação, explicando, auxiliando e ouvindo o estudante, inserindo-o no processo de trabalho 

da equipe de saúde e sendo sua referência no serviço.  

Logo, o fato de 95,5% dos alunos afirmarem que o preceptor influencia na sua 

formação retrata que o objetivo do PET-Saúde que é “contribuir para a formação profissional 

por meio de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas do SUS” está sendo 

alcançado (PADILHA, et al., 2011).  

Parte dessa contribuição ocorre quando as interações com o preceptor e as ações 

de saúde em grupo permitem ao graduando entender melhor a sua futura atuação profissional 

em todos os aspectos, desde a administração, assistência e educação em saúde (ASSIS et al., 

2011). Sendo assim, o convívio com o preceptor exerce papel importante quando o acadêmico 

determina as áreas de atuação profissional após a conclusão da graduação, reiterando os dados 

obtidos na Tabela 2, onde 85 % dos estudantes afirmaram que a preferência da área de atuação 

profissional tinha influência da experiência no PET-Saúde. 

Ademais, a influência do Programa reflete na preferência da rede pública (70,3% 

tinham interesse na área) como futura área de atuação. O preceptor é quem favorece a 

aproximação com a realidade epidemiológica e social da comunidade e a interação com os 
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profissionais do serviço. Como mediador do processo de aprendizagem, sua atuação contribui 

para a troca de saberes e para o desenvolvimento de profissionais capazes de responder às 

necessidades do SUS (LIMA; ROZENDO, 2015).   

Os alunos trazem mudanças no cotidiano de trabalho por exigirem tempo e 

atenção dos profissionais de saúde para sua formação ou por contribuírem com modificações 

na forma de organização dos serviços. A relação preceptor-aluno-unidade é elemento 

importante para a gestão dos serviços. O modo como tal articulação ocorre determina a 

presença de dificuldades encontradas na preceptoria, como a estrutura física, organização de 

serviços e o relacionamento com o preceptor (AUTONOMO, et al., 2015). 

Scalco, Lacerda e Calvo (2010) afirmaram que administrar recursos materiais e 

humanos é uma competência de gerenciamento. Onde a produção de serviços depende da 

estrutura física, material e tecnológica disponibilizada aos profissionais, que devem estar 

qualificados e dispostos a transformar insumos em resultados, embora gerir um trabalho em 

saúde não remeta apenas a questões técnicas, mas também relacionais. Há a necessidade, 

portanto de dispor e gerenciar diversos quesitos para que haja o desenvolvimento de 

atividades no cotidiano (RIBEIRO, 2011). 

Considerando o grau de dificuldade do exercício das atividades no PET-Saúde em 

que a opção organização dos serviços foi a mais citada nesse estudo, este fato também foi 

demonstrado em outras pesquisas e pode estar relacionado com: desvalorização da preceptoria 

por outros profissionais da unidade, falta de horário para as atividades dos alunos, não 

aceitação dos alunos na unidade (RIBEIRO, 2011; RODRIGUES et al., 2012; FARJARDO, 

2010). 

Como o objetivo de solucionar tal dificuldade, Ribeiro (2011) afirma que a 

organização dos serviços é possível com o planejamento das ações existentes no cotidiano da 

preceptoria, onde, considera-se que o preceptor tem papel de gestor e deve facilitar e apoiar o 

trabalho da equipe, a fim de oferecer instrumentos para concretização de seus propósitos e 

desafios. Esta reconhece a dificuldade de uma organização no serviço que gere qualidade a 

quem o utiliza e sugere que os problemas e desafios podem ser resolvidos internamente caso 

haja espaço para troca e escuta ativa, com análise, possibilitando agilidade nos processos 

decisórios. 

Outros estudos confirmam esse achado em que relataram que a grande dificuldade 

em relação aos alunos diz respeito aos seus horários, pois, devido à matriz curricular de cada 

curso, fica difícil eleger um dia em que todos estejam juntos (RODRIGUES et al., 2012; 

LIMA, 2014; CALDAS, 2006). 
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No Programa de Educação Tutorial se faz necessário que o preceptor possua 

determinadas competências, que são tidas como aquisições, aprendizados construídos, para as 

quais o indivíduo “orquestra” esquemas constituídos cognitivamente a fim de resolver 

problemas ou lidar com situações de seu dia a dia no trabalho (RODRIGUES, 2012). 

Segundo Oliveira (2004), competências sugerem encontrar, identificar e mobilizar 

conhecimentos que darão subsídios para resolução dos problemas. Expressam-se na ação 

profissional, na relação com o outro, no dia-a-dia do trabalho. 

A interação entre aluno, professor e objeto de conhecimento configura a essência 

da relação pedagógica, onde o desenvolvimento do raciocínio, a precisão de conceitos 

básicos, o crescimento em atitudes de participação e crítica perante os conhecimentos 

constituem objetivos essenciais do processo de ensino e aprendizagem, decorrem daí os 

atributos/competências da função docente (OIVEIRA, 2004). 

Fajardo (2011), a partir de seu estudo com preceptores de uma residência 

multiprofissional, considera que é fundamental que os preceptores fortaleçam a vinculação 

entre teoria e prática.  

Já no presente estudo, a postura profissional e o conhecimento técnico foram as 

competências mais importantes para um preceptor na visão do aluno em relação às demais 

competências. 

Entende-se a postura profissional com um conjunto de valores que englobam a 

ética como norteadora da ação profissional, o comprometimento e o compromisso com a 

saúde individual e coletiva e a responsabilização pela atenção à saúde dos indivíduos 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).  

Nascimento e Oliveira (2010) verificaram as competências dos profissionais e 

afirmam que somente o trabalho de respeito, atenção, responsabilidade e compromisso 

pressentes em uma postura profissional são capazes de estreitar vínculos e garantir cuidados 

integrais, pois haverá engajamento de profissionais e usuários dos serviços.  

Além disso, como no presente estudo, considera-se indispensável ter 

conhecimentos e habilidades técnicas adquiridas na sua formação específica. Sendo 

imprescindível ao profissional ter conhecimento sobre políticas públicas, processo saúde–

doença, atenção primária, interdisciplinaridade, epidemiologia, indicadores de saúde, práticas 

de saúde coletiva, rede de referência e contra referência, princípios e estratégias 

organizacionais da ESF. Esses conhecimentos, uma vez articulado ao cenário das práticas, ou 

seja, à Atenção Básica, tornariam possível o enfoque generalista (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). 
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No PET-Saúde o ser humano é o centro do processo educacional. Logo, faz-se 

necessário instrumentalizar os indivíduos para que possam ser protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento e dessa forma, terem atitudes mais assertivas. Os quatro pilares da educação 

contemplam diversas dimensões nas quais o ser humano pode ser “trabalhado”. Em outras 

palavras, a aprendizagem se dá de forma contínua e multifacetada, não se limitando somente a 

aquisição de conhecimentos, mas aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser 

(HENNEMANN, 2015).  

A Tabela 5 traz os fundamentos mais ressaltados durante o processo ensino-

aprendizagem na preceptoria do PET-Saúde segundo os alunos. De acordo com os resultados, 

observou-se diferença estaticamente significante (p = 0.0014) em relação a ênfase dada entre 

os fundamentos, os alunos indicaram o saber conhecer como um dos princípios mais 

trabalhados durante o PET-Saúde. 

O saber conhecer consiste em tornar prazeroso o ato de compreender, descobrir, 

construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para que se mantenha ao 

longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente. 

É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar (RODRIGUES, 

2012). 

Neste fundamento, aprender é muito mais do que a absorção de um novo conceito 

científico, mas compreende todo um processo de transformações das concepções espontâneas 

para explicação da realidade, (re)construindo teorias e práticas em níveis mais complexos de 

pensar, conhecer e intervir no mundo (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988). 

Segundo Feuerwerker (2014), a necessidade de uma maior aproximação dos 

profissionais com o território, com os usuários, suas necessidades, sofrimentos, valores 

culturais e religiosos antes somente vislumbrados, traz consigo um desafio para os 

profissionais de saúde. Espera-se que a formação em saúde opere de maneira sensível e 

respeitosa com a identificação dos múltiplos problemas e histórias trazidos pelos usuários, 

integrando interpretações, temores, valores, desejos, afetos e crenças que precisam ser 

adequadamente mobilizados diante das iniquidades e dos contextos da vida. 

Esses desafios vão desde produzir novas tecnologias de cuidado (saber fazer) ao 

desafio de construir uma equipe de saúde com um trabalho efetivamente orientado e 

mobilizado para às necessidades de saúde do usuário e famílias de seu território (saber ser e 

viver) (FEUERWERKER; MERHY, 2011).  

O preceptor como mediador do processo ensino-aprendizagem deve se apropriar 

desses pilares para uma contribuição efetiva na formação do aluno, pois durante muito tempo 
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os processos de ensino estiveram concentrados somente no saber-fazer, negligenciando os 

demais saberes: viver, ser e conhecer. Deve-se entender que, o território de ações cuidadoras é 

de domínio não só de todos os tipos de trabalhadores que atuam na área de saúde, mas 

também dos usuários e suas famílias (FEUERWERKER, 2014). Neste sentido, o trabalho de 

formação do aluno nesta realidade ganha uma dimensão muito maior do que o preconizado 

por muitos anos nas universidades em que o cuidado era centrado na clínica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O perfil sociodemográfico revela a prevalência do sexo feminino nos cursos de 

graduação inseridos no PET-Saúde. Além de evidenciar uma variedade de cursos de 

graduação, o que torna o PET-Saúde um cenário de práticas interdisciplinares.  

Verificou-se alto nível de satisfação com o Programa, o que mostra que este é uma 

estratégia de melhoria da formação profissional bem aceita pelos estudantes da área da saúde.  

A preferência pela rede pública como área de atuação seguida de alto índice de 

influência do preceptor para tal decisão, mostra que o PET-Saúde contribui para o 

desenvolvimento de profissionais mais interessados em responder às necessidades do SUS. 

Entre os principais desafios no exercício da preceptoria está a inadequação dos 

serviços na organização de suas rotinas para receber os alunos do programa.  

O estudante considera importante para o preceptor possuir conhecimento técnico e 

postura profissional, o que permite uma visão generalista do ser humano.  

É explícito que o aluno que participa do PET-Saúde dá maior importância a 

aquisição de conhecimentos, uma vez que este considera aprender a conhecer o fundamento 

mais importante.  

Este trabalho mostra que o PET-Saúde é um cenário de prática que permite o 

desenvolvimento de um aprendizado significativo, comprovando que o Programa tem a 

capacidade de auxiliar às Universidades na formação de profissionais competentes e mais 

bem preparados para intervir na realidade da atenção básica existente atualmente no país. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Kátia de Góis Holanda Saldanha, Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) estou desenvolvendo uma pesquisa 

cujo título é: “CENÁRIO DE PRÁTICA EM SAÚDE: ESTUDO DA PRECPTORIA DO 

PET-SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM MUNICÍPIOS CEARENSES.”  

Por ser Preceptor/aluno bolsista do PET-Saúde, sua colaboração será de grande 

importância para a realização deste trabalho, motivo pelo qual solicito seu 

consentimento e participação. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a preceptoria do PET-Saúde nestes 

municípios: motivações dos preceptores em relação ao exercício da preceptoria, 

competências relevantes para o preceptor e alunos no exercício da mesma e identificação da 

contribuição educativa da preceptoria para os preceptores e alunos. Buscamos, ainda, 

investigar as principais dificuldades do preceptor e alunos em suas rotinas de trabalho no 

PET-Saúde, analisando também o grau de satisfação dos preceptores e alunos com a 

experiência neste programa. 

A coleta de dados será por meio de questionário semi-estruturado com os 

participantes das pesquisas. Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir 

durante toda a pesquisa, caso deseje, sem prejuízo ou sanção. Por ocasião de divulgação dos 

resultados será garantido seu anonimato e sigilo dos dados confidenciais. Se houver interesse, 

você terá livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir com a pesquisadora. 

Caso sinta necessidade de esclarecimentos durante ou após a coleta de dados, 

segue o telefone e endereço eletrônico para contato com a pesquisadora: 

katiaghsaldanha@hotmail.com (85)85213103 e 32238322. Endereço: Rua Antonina do Norte, 

295 – Aptº 1004, Monte Castelo. 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante sua participação no 

estudo, dirija-se ao: Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366.8344 

 

mailto:katiaghsaldanha@hotmail.com
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 Ciente destas informações, concordo em participar desse estudo. 

 

 

 Fortaleza, ___ de ___________________ de 20____ 

 

 

________________________                           ________________________ 

Assinatura do(a) participante                                Assinatura da Pesquisadora 

RG:
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO ALUNOS 

                                            1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Idade:  

 

1.2. Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

 

1.3.  Curso de Graduação:___________________________        Semestre: __________ 

 

1.4. Instituição de Ensino Superior: __________________ 

 

1.5. Em qual período (semestre) da graduação ingressou no PET-Saúde: 

2. AVALIAÇÃO PRECEPTORIA 

  
2.1. Em qual item abaixo você classificaria sua satisfação com a experiência no PET-Saúde: 

               (  ) ruim    (  ) regular      (  ) bom    (  ) excelente 

Justifique:  

 

 

2.2. Alguma vez apresentou trabalhos em eventos científicos relacionados à sua experiência no 

PET-Saúde?         

                                             (   ) Sim           Não (   ) 

Se sim, cite o evento:________________________________________ 

 

2.3. Você acha que seu preceptor tem contribuído na sua formação profissional? 

 

Sim (  )    (  ) Não                 Justifique: 

2.4. Após a graduação onde você pretende desenvolver suas atividades?  

 

(   ) Rede Pública   (   ) Rede Privada    (   ) Docência 

      (   ) Pós-Graduação (especialização, mestrado ou doutorado) 

 

2.5. A experiência nos cenários de prática através do PET-Saúde influenciou você nessa 

escolha profissional? 

 

(   ) Não      (   ) Parcialmente    (   ) Totalmente 
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2.6. Coloque em ordem de importância (do mais importante para o menos importante) as 

dificuldades encontradas no exercício de suas atividades no PET-Saúde. 

 

____ Estrutura física da unidade para a realização de atividades 

____ Organização dos serviços (horários dos demais profissionais, desinteresse por parte da unidade 

pelos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais e alunos do PET-Saúde, integração dos demais 

profissionais) 

____ Dificuldade de relacionamento com o preceptor (Horários incompatíveis com o do preceptor, 

relacionamento pessoal, etc) 

 

2.7. Tendo como definição de competência um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e comportamento que permitem ao indivíduo desempenhar com eficiência e eficácia 

determinada tarefa (Perrenoud, 2001) escolha 05 competências das listadas abaixo e 

enumere de 1 ao 5, segundo ordem de importância para você (do mais importante 

para o menos importante), as competências que você acha necessárias na figura do 

preceptor. 

 

  (   ) Conhecimento Técnico                    (   ) Liderança                  (   ) Confiabilidade 

  (   ) Criatividade                                      (   ) Dinamismo                (   ) Agregador   

          (   ) Motivador                                         (   ) Postura Profissional e ética                   

          (   ) Capacidade de comunicação          (   ) Postura Humanista e sensível. 

 

2.8. Na sua opinião, qual dos fundamentos da educação abaixo listado, é mais estimulado 

(ressaltado) por seu preceptor durante no relacionamento com os alunos?   

  

(   ) Aprender a conhecer. O preceptor trabalha no desejo e na capacidade de aprender através de 

diversos instrumentos. O preceptor incentiva a busca do conhecimento e a capacidade de aprender 

cada vez melhor. Interesse para abertura do conhecimento. 

 

(   ) Aprender a fazer.  O preceptor orienta a aplicação do conhecimento teórico na prática e a 

capacidade de comunicar esses conhecimentos. Mostra a coragem de executar com poucos recursos, 

aprender a correr riscos 

 

(   ) Aprender a viver. O preceptor estimula o desenvolvimento da compreensão do outro e a 

percepção das interdependências, no sentido de realizar projetos comuns e preparar-se para gerir 

conflitos. Incentiva o aprendizado no trabalhar em grupo respeitando as diferenças. 

 

(   ) Aprender a ser. O preceptor estimula o surgimento de sensibilidade, sentido estético, espírito 

inovador  e responsabilidade pessoal, possibilitando criar  um pensamento reflexivo e crítico sobre 

situações diárias.  
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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